ŠOA
spominjajmo se
2022
PRIREDITVE
ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta

Obisk in udeležba na spominskih prireditvah, odprtju razstav in drugih aktivnostih,
ki se bodo izvajale v živo, bosta mogoča zgolj v okviru veljavnih ukrepov za
preprečevanje širjenja bolezni covid-19 in ob upoštevanju izpolnjevanja pogoja PCT.
Dostop do virtualnih prireditev in digitalnih vsebin bo mogoč na spletnih
straneh (www) in straneh na Facebooku (@) ter drugih družbenih omrežjih
posameznih organizatorjev. Obisk in ogled prireditev sta brezplačna,
za dostop do nekaterih programov pa se je treba predhodno najaviti pri
organizatorju dogodka (navedeno pri posameznem dogodku).
Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe in
odpovedi programa. Obiskovalce prosimo, da spremljajo aktualne
objave na spletnih straneh posameznih organizatorjev.

Ko čevje

13. 1.

18.00

POKRAJINSKI MUZEJ
KOČEVJE, Prešernova ulica 11

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske
žrtve Auschwitza, odprtje razstave in predavanje
avtorja razstave Borisa Hajdinjaka

13. 1.–
15. 3.

v času
odprtosti
muzeja

POKRAJINSKI MUZEJ
KOČEVJE, Prešernova ulica 11

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske
žrtve Auschwitza, gostujoča razstava Sinagoge
Maribor

Lendava – Do lga vas

24.–
28. 1.

v času
KNJIŽNICA – KULTURNI
odprtosti CENTER LENDAVA,
knjižnice – Glavna ulica 12
kulturnega
centra

Holokavst in judovstvo, razstava knjig

26. 1.

16.30

Mednarodni dan spomina na žrtve
holokavsta, položitev venca k spomeniku
žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem
pokopališču v Dolgi vasi
Venec bodo položili predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, izraelski veleposlanik za
Slovenijo nj. eksc. Eyal Sela in župan Občine
Lendava Janez Magyar.

JUDOVSKO POKOPALIŠČE
V DOLGI VASI
 ogodek zaradi veljavnih
D
ukrepov ne bo odprt za javnost.

27. 1.

10.00

JUDOVSKO POKOPALIŠČE
V DOLGI VASI
 ogodek zaradi veljavnih
D
ukrepov ne bo odprt za javnost.

30. 1.

18.00

SINAGOGA LENDAVA,
Spodnja ulica 5

Ljubljana

Mednarodni dan spomina na žrtve
holokavsta, položitev venca k spomeniku
žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem
pokopališču v Dolgi vasi
Venec bodo položili župan Občine Lendava Janez
Magyar, veleposlanik Madžarske v Sloveniji
nj. eksc. Andor Ferenc Dávid, generalni konzul
Madžarske v Sloveniji Máthé László Eduárd,
predsednik Pomurske madžarske samoupravne
narodne skupnosti Ferenc Horváth in
predsednica Madžarske samoupravne narodne
skupnosti Občine Lendava Judit Vida Törnár.
Wallenbergovi potni listi, predavanje Dejana
Süča

17. 1.

17.00

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE
SLOVENIJE, spletna aplikacija
Zoom (predhodna prijava na
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Holokavst v Ljubljani, virtualno predavanje
Borisa Hajdinjaka

25. 1.

18.00

ZRC SAZU, Novi trg 2

Šoa – Kako je lahko človek kaj takega dopustil?,
odprtje gostujoče razstave Yad Vashema, ki jo bo
pospremil kratek kulturni program.

27. 1.

11.00

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE
SLOVENIJE, spletna aplikacija
Zoom (predhodna prijava na
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Skupna razstava republik nekdanje Jugoslavije
v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau,
virtualna okrogla miza in predstavitev projekta
priprave slovenskega dela razstave

p o okrogli
mizi

Fotografije iz Auschwitza, virtualno odprtje
medinstitucionalne razstave, ki so jo pripravili
Boris Hajdinjak (Sinagoga Maribor), Darja Jan
(MNZ Celje) in dr. Monika Kokalj Kočevar (MNZS).

27. 1.

12.00

MINI TEATER – JUDOVSKI
KULTURNI CENTER
LJUBLJANA, Križevniška ulica 1
(obvezna rezervacija brezplačnih
vstopnic na info@mini-teater.si)

19.00

Dan spomina na žrtve holokavsta, branje imen
slovenskih žrtev holokavsta

20.00

Asher Kravitz: Judovski pes, gledališka predstava

Lo vrenc na Po horju

24. 1.–
14. 2.

Babica (The Midwife), projekcija poljskega
dokumentarnega filma (2020) ter pogovor z
režiserko Mario Stachursko in direktorjem
festivala Hiša strpnosti Robertom Waltlom

v času
odprtosti
knjižnice

Maribor

MARIBORSKA KNJIŽNICA,
KNJIŽNICA LOVRENC NA
POHORJU, Spodnji trg 8

Kamnite solze: spominjanje in učenje o
holokavstu in genocidu nad Romi, gostujoča
razstava Sinagoge Maribor

25. 1.

18.00

MARIBORSKA KNJIŽNICA,
OSREDNJA KNJIŽNICA
IN ČITALNICA, TC City,
Ulica Vita Kraigherja 5

Zvezde brez nebes: Otroci v času holokavsta,
odprtje gostujoče razstave Yad Vashema in
vodenje po razstavi z Borisom Hajdinjakom

25. 1.–
28. 2.

v času
odprtosti
knjižnice
oz. TC City

MARIBORSKA KNJIŽNICA,
OSREDNJA KNJIŽNICA
IN ČITALNICA, TC City,
Ulica Vita Kraigherja 5

Zvezde brez nebes: Otroci v času holokavsta,
gostujoča razstava Yad Vashema

27. 1.

18.00

ROMSKA POSTAJA,
Preradovičeva ulica 1

Romi v gibanju, odprtje gostujoče razstave
Akademije v Gradcu, organizacije Roma Service
in Sinagoge Maribor ter predavanje Borisa
Hajdinjaka Slovenski Romi v Auschwitzu

Murska So bo ta

24.–
28. 1.

v času
odprtosti
gledališča

ZAVOD ZA KULTURO,
TURIZEM IN ŠPORT MURSKA
SOBOTA, GLEDALIŠČE PARK,
Ulica Štefana Kovača 30

Svetlobne lise: Biti ženska v holokavstu,
gostujoča razstava Yad Vashema

26. 1.

19.00

ZAVOD ZA KULTURO,
TURIZEM IN ŠPORT MURSKA
SOBOTA, GLEDALIŠČE PARK,
Ulica Štefana Kovača 30

Osrednja spominska slovesnost ob
mednarodnem dnevu spomina na žrtve
holokavsta
Slavnostni govorec bo predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor.
V sklopu slovesnosti bo direktor Judovskega
kulturnega centra Ljubljana Robert Waltl prebral
imena slovenskih žrtev holokavsta, v kulturnem
programu pa bodo nastopili dijaki Gimnazije
Murska Sobota.

27. 1.

18.00

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA
KNJIŽNICA MURSKA
SOBOTA, Zvezna ulica 10

L. Z. – izgubljeni soboški sin z Wallenbergovim
potnim listom, odprtje razstave in predavanje
avtorja razstave Dejana Süča

27. 1.–
28. 2.

v času
odprtosti
knjižnice

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA
KNJIŽNICA MURSKA
SOBOTA, Zvezna ulica 10

L. Z. – izgubljeni soboški sin z Wallenbergovim
potnim listom, razstava

31. 1.–
28. 2.

v času
odprtosti
knjižnice

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA
KNJIŽNICA MURSKA
SOBOTA, Zvezna ulica 10

Svetlobne lise: Biti ženska v holokavstu,
gostujoča razstava Yad Vashema

april

17.00

POMURSKI MUZEJ
MURSKA SOBOTA,
Trubarjev drevored 4

Kričeče nevidne usode: izginotje prekmurske
judovske skupnosti, predavanje dr. Ota Lutharja

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
PIVKA, Kolodvorska cesta 51

Judje na Primorskem: med izbrisom in pozabo,
predavanje dr. Renata Podbersiča (predavanje bo
tudi posneto in naknadno dostopno na spletni
platformi Youtube)

P ivka

26. 1.

11.00

Po trna (Laafeld), Avstrija

18. 2.

P tuj

24. 1.

18.30

PAVLOVA HIŠA/
PAVELHAUS, Laafeld 30

Koroškoslovenski partizani, predavanje Brigitte
Entner

19.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Taborišča Tretjega rajha, predstavitev virtualnih
vodnikov po taboriščih Auschwitz, Buchenwald,
Dachau, Mauthausen, Jasenovac z avtorjem
Mihaelom Tošem
Kein Kampf: kako doživljam taborišča,
projekcija avtobiografskega videa o občutenju
ob obiskih nekdanjih koncentracijskih in
uničevalnih taborišč avtorja Mihaela Toša

20.00

25. 1.

19.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Holokavst VR 360, metaperspektiva,
predstavitev virtualne animacije s perspektive
opazovanja z avtorjem Mihaelom Tošem

26. 1.

19.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Holokavst VR 360, egoperspektiva, predstavitev
virtualne animacije s perspektive doživljanja z
avtorjem Mihaelom Tošem

27. 1.

12.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Judovska dediščina v Sloveniji, predstavitev
QR kod za interaktivni ogled Sinagoge Maribor,
Sinagoge Lendava in judovskih pokopališč v
Sloveniji z avtorjem Mihaelom Tošem

19.00

Odilo Globočnik, pošast slovenskih korenin,
projekcija izobraževalnega videa avtorja Mihaela
Toša

28. 1.

19.00

HOTEL MITRA,
rešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Hartheim & Akcija T4. Pomor »življenja
nevrednih«, projekcija izobraževalnega videa,
posvečenega Ptujčanu Francu Letonji, ki je umrl v
Hartheimu, z avtorjem Mihaelom Tošem

29. 1.

19.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Okultizem Tretjega rajha, projekcija
izobraževalnega videa avtorja Mihaela Toša
Holokavst in porajmos, projekcija
izobraževalnega videa avtorja Mihaela Toša

20.00
30. 1.

19.00

HOTEL MITRA,
Prešernova ulica 6, in
www.keinkampf.info

Duhovni pomen Ptuja skozi prizmo sporočila
grba »Arbeit adelt, Bildung macht frei«,
predavanje Mihaela Toša

Organizatorji prireditev:
center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor; društvo za povezovanje romskih žensk loli
luludi, maribor; galerija-muzej lendava; hotel mitra, ptuj; judovski kulturni center ljubljana;
knjižnica – kulturni center lendava; kulturna četrt židovska, maribor; kulturno društvo
člen 7 za avstrijsko štajersko – pavlova hiša, potrna (laafeld, avstrija); mariborska knjižnica,
osrednja knjižnica in čitalnica, pionirska knjižnica rotovž, knjižnica lovrenc na pohorju; mini
teater, ljubljana; muzej novejše zgodovine celje; muzej novejše zgodovine slovenije, ljubljana;
občina lendava; park vojaške zgodovine pivka; pokrajinska in študijska knjižnica murska sobota;
pokrajinski muzej kočevje; pokrajinski muzej ptuj ormož; pomurski muzej murska sobota; sinagoga
lendava – slovenski muzej holokavsta; tosch.tv; zavod za kulturo, turizem in šport murska
sobota; združenje epeka, so. p., maribor; znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije
znanosti in umetnosti, ljubljana.
Organizatorji pedagoških aktivnosti na šolah:
dvojezična oš i lendava; dvojezična srednja šola lendava; gimnazija kočevje; gimnazija koper;
gimnazija murska sobota; gimnazija nova gorica; gimnazija poljane, ljubljana; oš boštanj; oš dr.
bogomirja magajne divača s pš vreme in senožeče; oš duplek; oš dušana flisa hoče; oš f. s. finžgarja
lesce; oš fara; oš ferda vesela šentvid pri stični; oš frana erjavca nova gorica; oš frana metelka
škocjan; oš franca rozmana - staneta maribor; oš gorje; oš hajdina; oš janka modra, dol pri
ljubljani; oš kapela; oš kolezija, ljubljana; oš koseze, ljubljana; oš kungota; oš livade izola;
oš ljubečna; oš ljudski vrt ptuj s pš grajena; oš miklavž na dravskem polju; oš mislinja; oš ob rinži,
kočevje; oš 8 talcev logatec; oš pesnica; oš pohorskega odreda slovenska bistrica s pš zgornja
ložnica; oš preska; oš radlje ob dravi; oš savsko naselje, ljubljana; oš sladki vrh; oš stara cerkev;
oš stari trg ob kolpi; oš starše; oš stična; oš šalek, velenje; oš šenčur; oš šentvid, ljubljana;
oš tišina; oš toneta okrogarja, zagorje ob savi; oš vitanje; oš vojke šmuc izola; oš zbora odposlancev
kočevje; srednja ekonomska šola in gimnazija maribor; srednja ekonomsko-poslovna šola koper;
srednja šola domžale; srednja šola slovenska bistrica; srednja šola za trženje in dizajn maribor.
Koordinator projekta:
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.
Posamezne prireditve, ki so del projekta Šoa – spominjajmo se 2022, so podprli:
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor; Mestna občina Ljubljana; Mestna občina Maribor;
Mestna občina Murska Sobota; Ministrstvo za kulturo RS; Ministrstvo za zunanje zadeve RS; Občina
Kočevje; Občina Lendava; Urad Republike Slovenije za mladino; Veleposlaništvo Države Izrael;
Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani; Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije; zavod
republike slovenije za šolstvo.

